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Wizytówka
zakładu pracy
Jeszcze trzydzieści lat temu Chodzież była naj-
większym centrum produkcji wyrobów ceramicz-
nych w Polsce. Chodzieskie Zakłady Porcelany i
Porcelitu, składające się w najlepszych czasach z
pięciu zakładów, zatrudniały ponad trzy tysiące
pracowników.
Dzisiaj trudno sobie nawet to wyobrazić, ale w
tamtych czasach zakłady pracy prowadziły też,
często bardzo szeroko zakrojoną, działalność
społeczno - kulturalną. Przez dziesiątki lat wizy-
tówką Chodzieskich Zakładów Porcelany i Porce-
litu była Zakładowa Orkiestra Dęta. Uświetniała
ona swoimi występami zresztą nie tylko
zakładowe uroczystości. Zespół skupiał kilkudzie-
sięciu muzyków - amatorów, a także, co widać na
dzisiejszym zdjęciu, grupę werblistek. Przez wiele
lat orkiestrę prowadził Zenon Hetmańczyk.
Zamieszczone obok zdjęcie zrobione zostało w la-
tach 70 - tych ubiegłego stulecia, po uroczystości
wręczenia ChZPiP Sztandaru Pracy I Klasy. Czy
ktoś rozpozna może siebie, albo swoich bliskich,
na tej starej fotografii? RC

Ze starego albumu

Finałowa gala XVIII
konkursu "Gospodar-
czo-Samorządowy
HIT Regionu Wielko-

polskiego" odbyła się na po-
czątku lutego w Auli
Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Ideą sa-
mego przedsięwzięcia jest
promocja najlepszych pro-
duktów, usług i dokonań
firm, samorządów lokalnych
oraz przedsięwzięć ekologicz-
nych i organizacyjnych. Kon-
kurs służy również promocji
walorów gospodarczych,
ekonomicznych i ekologicz-
nych regionu, jego powiatów
i gmin. Sama nagroda ma
swój rodowód sięgający
połowy lat 90.

W tym roku w Wielko-
polsce rekomendowanych do
nagrody zostało 289 przed-
siębiorstw.

Najwyższy laur trafił tylko

do trzech, a jednym z nich
była firma Jenox Akumula-
tory z Chodzieży.

- Tytuł „ZŁOTY HIT
2012" za dynamikę sprze-

daży wysokiej jakości aku-
mulatorów dzięki pozyski-
waniu nowych rynków
zbytu w kraju i za granicą,
stanowi dla nas nie lada wy-

różnienie, będące podsumo-
waniem wieloletniej polityki
synergicznego rozwoju pro-
wadzonego przez nasze
przedsiębiorstwo - mówi

Ryszard Wasyłyk, dyrektor
Rynku Krajowego w firmie
Jenox Akumulatory sp. z
o.o. - To, co świadczy o sile
naszej firmy zarówno na
rynku krajowym jak i zagra-
nicznym, to wysoce wyspe-
cjalizowany zespł
ekspertów, dzięki któremu
jesteśmy w stanie stworzyć
wysokiej jakości produkty
stanowiące odpowiedź na
rosnące wymagania naszych
klientów.

Chodzieska firma Jenox za-
trudnia ponad 160 osób i po-
siada przeszło
dwudziestoletnie doświad-
czenie w branży. Ponadto w
tym roku zamierza urucho-
mić linię produkcyjną
umożliwiającą ładowanie
akumulatorów kwasowych za
pomocą systemu formacji z
recyrkulacją elektrolitu. W
planach są też już kolejne in-
westycje.
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ZŁOTYM HITEM nagro-

dzona została też Okręgowa
Spłdzielnia Mleczarska w
Czarnkowie, mająca swój
zakład również w Chodzieży.
OSM wyróżniono za jogurt
naturalny z płatkami śniada-
niowymi i deser mleczny
"Zuzia".

Oprócz tych "naj-
wyższych hitów", było też
wiele innych wyróżnień.
HIT 2012 otrzymało cho-
dzieskie Centrum BHP i
Ppoż Miel-POL Leszka Mie-
locha, za konsekwentny
rozwój firmy w zakresie od-
zieży roboczej i ochronnej,
sprzętu ochrony osobistej i
p.poż. oraz szkoleń w dzie-
dzinie BHP. Takim samym
wyróżnieniem uhonoro-
wano Zakłady Mięsne Hen-
ryka Stokłosy w Śmiłowie za
wysoką jakość mięsa wiep-
rzowego. RC
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Firma Jenox, chodzieski producent akumulatorów,
została uhonorowana najwyższą ze statuetek  "Zoty
Hit 2012" w konkursie Gospodarczo-Samorządowym
HIT Regionu. Jest to wyraz docenienia działań firmy
w zakresie zwiększenia dynamiki sprzedaży i pozy-
skiwania nowych rynków zbytu w minionych latach.  

ZŁOTY HIT
dla Jenox-u


